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Projeto  de  Monitoria,  no  Portal  Docente,  com  o  vínculo
"Chefia" o coordenador de curso deverá acessar:

Menu  "Chefia"  >  "Autorizações"  >  "Autorizar  Projetos  de
Monitoria"

A seguinte telá será exibida:

Clicar no ícone  ("Visualizar Projeto"), proposta do projeto
de monitoria poderá ser visualizada.
Clicar no ícone  ("Analisar Projeto"), o coordenador poderá
fazer a aprovação do projeto. Será exibida a tela seguinte:

2. A coordenação de curso deverá indicar se Autoriza ou
não a Proposta de Projeto.

Caso não autorize, marcar a opção “não” e clicar no botão
"Confirmar".

Caso  autorize,  selecionar  o  "Tipo  de  Autorização".  As
opções são:

a) AD-REFERENDUM

b) REUNIÃO EXTRA-ORDINÁRIA

c) REUNIÃO ORDINÁRIA

3.  Caso  o  Tipo  de  Autorização  selecionado  for  AD-
REFERENDUM, não é necessário informar a data. Caso
contrário, o usuário deverá informar a "Data da Reunião".
4.  Clicando  no  botão  "Confirmar"  o  Sistema  exibe,  em
formato para impressão um RECIBO DE AUTORIZAÇÃO.
Clicar em "Voltar" para retornar para a tela de Autorização.
5.  Se  desejar  autorizar  outro  projeto,  clicar  no  botão
"Voltar", para retornar à lista de projetos  de monitoria que
aguardam autorização.
6. O botão "Cancelar" descarta todos os itens já inseridos.

EDITAL PPG-BC Nº. 046, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO,

PARA INGRESSO DE ALUNOS REGULARES NO CURSO DE
MESTRADO EM BIOCIÊNCIAS,

NO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DO ANO DE 2019

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biociências
(PPG-BC)  da  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-
Americana (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº. 057/2017,
publicada no Boletim de Serviço nº. 248, de 10 de fevereiro de
2017,  no  uso  de  suas  atribuições,  de  acordo  com  as
deliberações  de  seu  Colegiado  e  Comissão  de  Seleção,
conforme  o  Edital  PPG-BC  nº.  031/2018,  suas  retificações  e
resultados parciais, pelo presente edital torna público a decisão
da  Comissão  de  Seleção  sobre  os  recursos  administrativos
submetidos ao resultado preliminar; o resultado final do processo
seletivo para ingresso de alunos regulares no curso de mestrado
em Biociências, no primeiro semestre letivo do ano de 2019; e
convoca para matrícula os candidatos aprovados e classificados:

1. Dos recursos administrativos
1.1.  Não  houve  recursos  administrativos  submetidos  em
contestação ao resultado preliminar divulgado pelo Edital PPG-
BC nº.  044/2018,  nas condições e prazos  dispostos no Edital
PPG-BC nº. 031/2018 e suas retificações.

2. Do resultado final
2.1.  Permanecem  inalterados  os  resultados  divulgados  pelo
Edital  PPG-BC  nº.  044/2018,  sendo  estes  considerados  os
resultados finais do presente processo seletivo.
2.2.  Dos  30 (trinta)  candidatos inscritos  no presente processo
seletivo:
2.2.1.  01  (um)  candidato  foi  eliminado  por  ter  a  inscrição
indeferida,  conforme  Editais  PPG-BC  nº.  039/2018  e  nº.
041/2018;
2.2.2.  26  (vinte  e  seis)  candidatos  foram eliminados  por  não
comparecer para realizar; ou não obter nota igual ou superior a
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50  (cinquenta)  pontos  nas  provas  escritas  de  leitura  e
compreensão  de  textos  em  inglês;  e  de  conhecimentos  em
Biociências,  aplicadas nos dias 05 e 06 de novembro de 2018,
conforme Editais PPG-BC nº. 042/2018 e nº. 043/2018;
2.2.3.  03 (três)  candidatos  ficam aprovados  e classificados  em
todas as etapas do presente processo seletivo, conforme Anexo I
do  Edital  PPG-BC  nº.  044/2018,  que  divulga  as  suas  notas
individuais, por atenderem a todas as exigências regulamentares,
conforme  o  Edital  PPG-BC  nº.  031/2018,  suas  retificações  e
resultados parciais.
2.3.  A classificação e aprovação no presente processo seletivo
não assegura ao candidato o direito de matrícula.
2.4.  O  presente  resultado  final  constitui  convocação  dos
candidatos  relacionados  no  Anexo  I  do  Edital  PPG-BC  nº.
044/2018 para realizar as matrículas no curso de mestrado em
Biociências do PPG-BC, no primeiro semestre letivo do ano de
2019.

3. Da matrícula
3.1.  A  matrícula  será realizada  de  forma  presencial  ou  por
procuração,  na  Secretaria  do  PPG-BC,  localizada  no  campus
Jardim Universitário da UNILA, situado à Avenida Tarquínio Joslin
dos  Santos,  nº.  1.000,  Jd.  Universitário,  Município  de  Foz  do
Iguaçu, Estado do Paraná, na sala G-103-1 ou outro endereço a
ser  informado  na  página  eletrônica
<https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario>,  nas
seguintes datas e horários:
3.1.1.  das  09h00  às  12h00  e  das  14h00  às  18h00,  do  dia
17/12/2018 até 18/12/2018; ou
3.1.2.  das  09h00  às  12h00  e  das  14h00  às  18h00,  do  dia
28/01/2019 até 01/03/2019.
3.2. Para requerer a matrícula no curso de mestrado do PPG-BC,
em turma do primeiro semestre letivo do ano de 2019, no ato da
matrícula  os  candidatos  convocados  deverão  apresentar  via
impressa,  assinada  e  devidamente  preenchida  do  Anexo  I  do
presente edital.
3.3. Os demais documentos exigidos e condições para realizar a
matrícula dos candidatos convocados obedecerá ao estabelecido
pelo item 11 do Edital PPG-BC nº. 031/2018 e suas retificações.
3.4. A matrícula em disciplinas do PPG-BC, a serem ofertadas no
primeiro  semestre  letivo  do  ano  de  2019,  terá  regulamento
próprio, a ser publicado em ocasião futura.
3.5. Os docentes, locais e horários de realização das aulas podem
ser alterados por motivos de ordem técnica, conveniência ou força
maior;  na  hipótese  de  sobrevirem  fatos  imprevisíveis,  ou
previsíveis  porém de consequências  incalculáveis,  retardadores
ou  impeditivos,  conforme  calendário  informado  na  página
eletrônica
<https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario>.

4. Das bolsas
4.1. A eventual concessão de bolsas aos candidatos convocados
obedecerá  ao  estabelecido  pelo item 12 do Edital  PPG-BC nº.
031/2018 e suas retificações.

5. Das disposições finais
5.1.  Os  candidatos  convocados  continuam  submetidos  ao
regulamento  estabelecido  pelo  Edital  PPG-BC  nº.  031/2018  e
suas retificações.

FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO

ANEXO I DO EDITAL PPG-BC Nº. 046/2018

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO DE MESTRADO DO PPG-BC,
EM TURMA DO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE 2019

Número de inscrição do(a) candidato(a) convocado(a) no presente processo seletivo: 

Nome completo do(a) candidato(a) (preferencialmente em letra de forma): 

Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, ___ de ________________ de _______.

Assinatura do(a) candidato(a):

Para conferência da Secretaria do PPG-BC (não preencher).

[   ] requerimento de matrícula no curso de mestrado;
[   ] candidato(a) aprovado(a), classificado(a) e convocado(a) no Processo 
Seletivo Regular 2019.1;
[   ] uma (1) foto 3x4 recente, colorida, quando o(a) candidato(a) preferir não 
ser fotografado(a) pelo PPG-BC;
[   ] documento de identidade com foto, tal como cédula de identidade, carteira
de registro profissional reconhecido por lei, passaporte, Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), Carteira de 
Registro Nacional Migratório (CRNM) ou equivalente;
[   ] diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso ou 
equivalente;
[   ] histórico da graduação;
[   ] tradução juramentada os documentos comprobatórios da graduação que 
não estejam no idioma português ou espanhol;
[   ] título de eleitor, somente para brasileiros;
[   ] comprovante atualizado de quitação eleitoral, somente para candidatos 
brasileiros, disponível em 
<http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral>;
[   ] certificado de reservista do Serviço Militar Obrigatório ou equivalente, 
somente para candidatos brasileiros do sexo masculino;
[   ] comprovante atualizado de quitação do Serviço Militar Obrigatório, 
somente para
candidatos brasileiros do sexo masculino, disponível em 
<https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa>.
[   ] número do CPF, quando se tratar de brasileiro(a) ou candidato(a) à 
bolsista;
[   ] dados pessoais solicitados pelo PPG-BC.

Assinatura e carimbo do 
servidor responsável pela 
conferência:

Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, ___ de ________________ de _______.

EDITAL COREMU 17/2018
RETIFICA O RESULTADO DA PRIMEIRA FASE DO

PROCESSO SELETIVO – PROVA OBJETIVA
Edital COREMU 17/2018 quedispõe
sobre  a  retificação  do  resultado  da  PRIMEIRA  FASE  do
processo seletivo – prova objetiva – para o Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde da Família.

A Presidente da Comissão de  Residência Multiprofissional  em
Saúde (UNILA), conforme Resolução COSUEN N° 38 de 12 de
dezembro de 2017, publicada no Boletim de Serviço nº 313, de
15 de dezembro de 2017,  torna público, pelo presente edital, a
retificação  do  resultado  da  PRIMEIRA  FASE  do  processo
seletivo  para  o  Programa  de  Residência  Multiprofissional  em
Saúde da Família, referente ao edital COREMU 11/2018.
1. RESULTADO
Onde se lê:

ENFERMAGEM

3630 ANGELICA P. DOS SANTOS VENANCIO 23 CLASSIFICADA

Leia-se:

ENFERMAGEM

3630 ANGELICA P. DOS SANTOS VENANCIO 24 CLASSIFICADA

https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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